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Z okazji obchodów 1050. Rocznicy Chrztu 
Polski, których kulminacja zaplanowana 
jest na w dniach 14 - 16 kwietnia br., kroś-
nieńscy i jasielscy muzycy pragną uczcić 
ten fakt dwoma uroczystymi koncertami. 
Po raz pierwszy w Krośnie i Jaśle zabrzmi 
Msza C-dur „Koronacyjna” K.V.317 Wolf-
ganga Amadeusza Mozarta (w styczniu 
br. minęła 260 rocznica urodzin najwy-
bitniejszego z klasyków wiedeńskich). 
Wykonawcami koncertów będą: Kornelia 
Wojnarowska (sopran), Stanisława Miko-
łajczyk-Madej (alt), Paweł Piękoś (tenor), 
Franciszek Szmyd (bas), połączone chóry 
mieszane: Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej II stopnia w Krośnie przygoto-
wany przez Renatę Zajdel i Młodzieżowy 
Chór Szkolny „Soli Deo” działający w I 

liceum Ogólnokształcącym i parafii św. 
Stanisława BM w Jaśle, prowadzony przez 
Monikę Twarduś, orkiestra smyczkowa 
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II 
stopnia w Krośnie wzmocniona sekcją in-
strumentów dętych blaszanych w osobach 
zaproszonych muzyków m.in. z Filharmo-
nii Podkarpackiej w Rzeszowie. Za pul-
pitem dyrygenckim w krośnieńskiej farze 
w sobotę 16 kwietnia o 16.30 stanie Mag-
dalena Sokołowska- Faryj, zaś w jasiel-
skiej farze 17 kwietnia o 19.00 całość po-
prowadzi Mateusz Gałuszka. Organizato-
rami koncertów są krośnieńska i jasielska 
fara, Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie 
oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stop-
nia w Jaśle. 

Renata Zajdel 

1050. Rocznica Chrztu Polski

W najbliższych dniach nastąpi przeka-
zanie do składu wydawniczego zawar-
tości kolejnego, siódmego tomu serii 
wydawniczej „Krosno. Studia z dziejów 
miasta i regionu”. Za nami etap kilku-
letnich żmudnych prac redakcyjnych, 
uzgadniania z autorami niezbędnych 
uzupełnień i poprawek, a także pełnej 
redakcji technicznej i językowej nade-
słanych tekstów, nad czym intensyw-
nie pracowali prof. dr hab. Franciszek 
Leśniak – redaktor naukowy tomu oraz 
dr Tadeusz Łopatkiewicz – sekretarz 

redakcji. Nie wszyscy autorzy, którzy 
zapowiedzieli uprzednio swój udział, 
wywiązali się z obietnicy, ostatecznie 
więc na zawartość najnowszego tomu 
Studiów krośnieńskich złoży się 13 
tekstów, o objętości 17,63 arkusza wy-
dawniczego (ponad 705 tys. znaków), 
ilustrowanych łącznie 151 ilustracjami. 
Będzie to więc 9 artykułów naukowych 
oraz 4 recenzje książek istotnych dla hi-
storii i kultury Krosna i regionu.
Istotnym elementem przygotowania do 
druku najnowszego tomu Studiów będzie 

lem popu Michaelem Jacksonem. Zosta-
ła wybrana przez czytelników najsłyn-
niejszego magazynu gitarowego świata 
– Guitar Player – najlepszą gitarzystką 
naszego globu! Jej koncerty to energe-
tyczne i multimedialne widowiska, które 
przyciągają rzesze fanów.

Najbliższa jest jej muzyka z pogranicza 
rocka, jazzu, fusion czy world music. 
Gitarzystce towarzyszył będzie zespół 
w składzie: Jacek Prokopowicz - klawi-
sze, Łukasz Gorczyca - bas, Tomek Do-
minik – perkusja.

opr. ab

Tom siódmy Studiów krośnieńskich – finał prac redakcyjnych
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zredagowanie dwóch indeksów – geo-
graficznego oraz nazw i nazwisk, któ-
re ułatwią korzystanie z książki. Po raz 
pierwszy też tom ten będzie w całości 
recenzowany przez dr hab. Józefa Ham-
pla – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie, stanie się więc tzw. wydaw-
nictwem punktowanym, w którym publi-
kacja przynosi autorowi punkty zalicza-
ne do corocznej oceny parametrycznej 
pracownika i zatrudniającej go placówki 
naukowej. Status wydawnictwa punkto-
wanego podnosi znacznie rangę Studiów 
krośnieńskich, przede wszystkim w śro-
dowisku naukowym.

Według przyjętego planu, ukazanie się 
siódmego tomu serii „Krosno. Studia 
z dziejów miasta i regionu” przewidzia-
ne jest na miesiące wakacyjne 2016 roku. 
Uroczystą promocję i prezentację książki 
Zarząd Główny Stowarzyszenia Miłośni-
ków Ziemi Krośnieńskiej zamierza zor-
ganizować we wrześniu. Już dziś zapra-
szamy na nią zainteresowanych czytelni-
ków, tym bardziej, że w spotkaniu trady-
cyjnie udział wezmą autorzy wszystkich 
opublikowanych tekstów.

Tadeusz Łopatkiewicz

Życie Cyganów - Romów na Słowacji 
jest jak wielokrotnie odtwarzana muzyka 
cygańskiej kapeli. Fotografowie ze Sło-
wacji, jaki z innych części Europy często 
do tego tematu powracają, ale nie jest to 
powrót do tematu popularnego i przyjem-
nego, lecz raczej wstydliwego dla słowa-
ckiego społeczeństwa. Na przekór ocze-
kiwaniom, mentalność romska zmienia 
się bardzo powoli. Poprzez odwiedzanie 
cygańskich osad, widoków rozpadają-

cych się drewnianych chałup, ma się 
odczucie, jakby przybysz nie znajdował 
się w środkowej części Europy, ale na od-
izolowanej od świata wyspie. Fotografie 
prezentowane na wystawie nie ukazują 
tej społeczności w złym świetle, nie mają 
budzić współczucia, lecz skłaniać do za-
stanowienia się nad ich poczuciem wol-
ności i niezależności.
Jaroslav Gutek pochodzi z Bardejova na 
Słowacji. Dwa lata temu Fédération Inter-

nationale de l’Art Photograp-
hique /FIAP/ nadała mu tytuł 
EFIAP (Excellence FIAP) za 
dokonania twórcze. Wspólnie 
z kolegami z Fotoklubu BAR-
DAF w Bardejowie prezento-
wał swoje prace m.in. w ga-
leriach: Vasila Pylipuika we 
Lwowie i Galerii miasta Riv-
ne na Ukrainie oraz w Preszo-
wie, Rużomberku i Novych 
Zamkach na Słowacji.

14 marca – 14 kwietnia 2016
„Ani piekło, ani raj, coś pomiędzy” 
wystawa fotografii Jarosłava Gutka, Dom Fotografii - ul. Mickiewicza


